
 

 

 

 

פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 6 מיום 26 מאי 2019 )כא' אייר תשע"ט( 

 נוכחים:

 אפי קידרון יעקב איציק זיו ורהפטיג שי יזרעאלי אבי סמוביץ דליה אייל אייל בצר

 יוסי גת גבריאל קנץ רחל בן חורין בן עזר יריב אברהם כץ איריס גורמן איתי אדמון

 צליל אבני רמי יחיא אילן סופר ישראל ויזל יוחאי פורת יאיר כץ אייל ליבוביץ

 יורם רז איתמר מנוחין מירה גלס תמי נתיב טאהא סוואעד ארז בלסקי ארז יפלח

שירי פרסאי  שמוליק דודאי גל בריל

 ברניב

  רז קרני דורית סלע שמר ויניק

 

 חסרים, הודיעו:

אלי  אורי קירי רפאל פלט

 בן סימון

    

 

 חסרים, לא הודיעו:

  נועם הולנדר אלי בן סימון עומר סעאידה יובל גולדשטיין ערן בררבי אלי בראל

 

משתתפים: רינת זונשיין, דובי ויינגרטן, שחר אורן, אסי אליה, אלי יהודה, שגיא וויץ, תום אלבו, נועם כהן, מירי שריג, ויקי ליטביננקו, 

לילך עמיצור ועו"ד עודד דונג. 

על סדר היום: 

 .דיווחי ראש המועצה 

 הצהרת אמונים, איתמר מנוחין )קיבוץ עין דור( ותמי נתיב )מצפה עדי(. .1

 .5/19אישור פרוטוקול מספר  .2

 רו"ח מירי שריג, חשבת המועצה. -דיווח על התאגידים העירוניים .3

 רינת זונשיין. -הצגת המבנה הארגוני של המועצה .4

 דליה אייל. -מבנה ארגוני -אשכולות מועצתיים .5

 דליה אייל. -אישור שכר בכירים למנהל האשכול .6

 תב"רים. .7

 שונות. .8

 

 



 

 

 

 

 אייל בצר- דיווחים:

 התנגדות להקמת שדה תעופה משלים לנתב"ג ברמת דוד: המועצה משקיעה משאבים רבים, בשיתוף פעולה יחד עם רשויות נוספות 

בארץ, במאבק בשדה"ת המתוכנן ברמת דוד. את הנושא מרכז אלכס גן, תושב העמק. לאחרונה יצאנו למכרז לבחירת חברת יעוץ 

אסטרטגי שתוביל את התהליך, ובהמשך הפעילות תורחב גם לנושאי יח"צ. בעתיד יוגשו לאישור הממשלה שתי תכניות- נבטים 

ורמת דוד. 

 ספורט בעמק: בשתי הקדנציות האחרונות נבנו ברחבי המועצה 4 אולמות ספורט. בקרוב תעשה השקעה גם בתחום הכדורגל, לאור 

הדרישה העולה מהציבור. בימים אלה מקודמת תכנית אב לספורט בהובלת אבי סמוביץ. הנושא יובא לדיון במליאה הבאה. 

 בית הספר 'דרך התבור': עקב זמני הנסיעה של תושבי עין דור וגזית, יחד עם דרישות נוספות של תושבי האזור, נבחנת אפשרות 

להקים במזרח העמק בית ספר על אזורי. חשוב לציין כי בנקודת זמן זו משרד החינוך מתנגד לכך אנו דנים מולם על הנושא. 

 פסטיבל חלב ודבש: מתחיל בקרוב. כולם מוזמנים לבוא ולהשתתף בשלל הפעילויות. 

 חטיבת בני המושבים )דיווח(: לפני 9 חודשים החלה חטיבת בני המושבים בתהליך היפרדות מתנועת האם- הנוער העובד והלומד. 

עקב קשיים כלכליים ורגולטוריים הנוגעים לתקופת המעבר )תקופה של כשנתיים( החל מו"מ מטעם בני המושבים עם תנועות אחרות 

)ללא מעורבות שלנו, ידיעה בלבד- השומר החדש(. לאחרונה החליטה הנהלת תנועת המושבים לעצור את התהליך ולחזור לנוער 

העובד והלומד, ללא הסכמה של השטח. יש לציין שרוב הכסף לפעילויות הנוער הוא מטעם המועצה. רוב המפעלים שיש במועצה 

הם במימון שלה ולא של תנועות הנוער, כאשר ניתן דגש לשני נושאים עיקריים:  

 איכות- פעילויות ומפעלים ברמה הארצית יחד עם מועצות אזוריות אחרות.  

 כמות- רוב בני הנוער בעמק הם חניכי בני המושבים )בדומה לשאר המועצות האזוריות בארץ(- 35,000 משתתפים. 

אנו שואפים להגיע למצב בו רוב בני הנוער מכלל יישובי העמק נמצאים תחת תנועת נוער עיקרית אחת. להבנתנו, הכוונה של בני 

המושבים אינה ללכת אחורה, אלא למצוא פתרון לטווח הזמן הקצר שיאפשר בנייה של מסגרת מיטבית להמשך. התקיים לאחרונה 

מפגש של וועדת החינוך במרכז המועצות האזורית )ב- 19.5.2019( יחד עם נציגי השומר החדש )אכסניה לטווח קצר( והנוער העובד 

והלומד )לחזור אליהם(. העמדה הייתה שלא ניתן לחזור אחורה, אך הנושא לא התקבל בהנהלת בני המושבים. בני המושבים 

מעוניינים לפעול כתנועה עצמאית. עד שזה יתאפשר, נבחנת על ידי בני המושבים אפשרות להתקשר עם השומר החדש, לשנה אחת 

בלבד. בהמשך לבנות איתם ביחד תנועה חדשה.  

על הפרק מספר נושאים דחופים: 

 קורס מדצים- אישורים ואחריות 

 שנות שירות – קליטה ואישור משרד הביטחון 

 מפעלי הקיץ לכיתות ז-ט 

במהלך הדיווח עלו בקשות להבהרה מטעם חברי המליאה בנושאים הבאים: 

1. מה יקרה אם מרכז המועצות האזוריות יקבל החלטה שלא מתאימה לנו? מי אחראי על קבלת ההחלטות בנושא מטעם 

המועצה האזורית? 

2. ערעור של התפיסה שכולם צריכים להיות ביחד באותה תנועת הנוער 

3. צורך בשיתוף ציבור בקבלת החלטות בנושא חשוב זה. 

4. חשוב להפריד בין הצרכים בטווח הזמן המידי )לדוגמא- קורס מד"צים, אישורים של משרד החינוך וכו'( לעומת הטווח 

הארוך )תנועת נוער נפרדת(. 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. שילוב נוער מכפרי המיעוטים בפעילויות הנוער במועצה 

בהתאם לכך, להלן עיקרי התגובות: 

1. ההחלטה המחייבת היא של המליאה. החלטת מרכז המועצות האזוריות היא כי חותרים להקים במשותף תנועת נוער של 

המרחב הכפרי. חשוב להבהיר שיש למועצות האזוריות אינטרס משותף, אך אנו נפעל לקבל את ההחלטה הטובה ביותר 

עבורנו. 

2. בהחלטה מסוג זה יש לקחת בחשבון גם יישובים קטנים בהם יש מספר קטן יחסית של ילדים. בתי הספר שלנו מעורבים- 

ישובים קיבוצים יישובים קהילתיים. תהליך כזה יכול ליצור הפרדה בתוך הקהילות הבית ספריות. 

3. דליה: התקיים מפגש שיתוף ציבור עם נציגי הישובים ונשלח להם מסמך עקרונות לצורך דיון ביישובים. לאחר מכן 
יוחזר המסמך למועצה ועל בסיסו יתקיימו דיוני המשך.  בקרוב יתקיימו מפגשים במועצה עם בעלי תפקידים 

מהיישובים )רכזי חינוך ונוער, מנהלי יישובים וכו'(. 

4. עד יום חמישי הקרוב תום יבדוק את נושא קורס המד"צים ותצא הודעה מסודרת מהמועצה לישובים. 

5. עד יום חמישי תום אלבו יבדוק את נושא קורס מד"צים בשומר החדש. במידה ואין- יימצא פתרון אחר. אנחנו "מבוגר 

אחראי" וחשוב שכולם יהיו ביחד, גם עם מועצות אזוריות אחרות וגם שלא יהיה פילוג פנימי אצלנו בין בני הנוער 

ביישובים. על סמך בדיקה מעמיקה של הנושא ועד סוף השבוע הזה תהייה המלצה של המועצה על קורס מד"צים מבלי 

להתייחס בשלב זה על המשך עם תנועה זו או אחרת. העיקרון הוא שכמה שיותר ילדים מהמועצה וממועצות שכנות, יוכלו 

להיות ביחד. ההחלטה תתקבל עם הנהלת המועצה, ועדת חינוך וועדת נוער.  

6. כיום יש לנו 2 מד"בים בסוועאד חמירה ובמנשיה זבדה. הם שייכים לנוער עמק יזרעאל ויש להרחיב את הפעילות איתם. 

 

83. הצהרת אמונים, איתמר מנוחין )עין דור( ותמי נתיב )מצפה עדי(. 

הצהרת אמונים של חברי המועצה )תיקון מס' 90( תשס"ד- 2004, סעיף 24: 

א. עם כינוסה של ישיבת המועצה הראשונה לאחר הבחירות יצהיר חבר המועצה אמונים; ואלה דברי ההצהרה: "אני מתחייב 

לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה". 

ב. חבר המועצה שלא הצהיר את הצהרת האמונים, לא ייהנה מזכויותיו של חבר המועצה, לרבות זכות ההצבעה במועצה 

ובוועדותיה, כל עוד לא הצהיר. 

ג. חבר המועצה שלא נכח בישיבת המועצה הראשונה, או שהיה לחבר המועצה לאחר מכן, יצהיר את הצהרת האמונים 

בישיבה הראשונה שבה הוא נוכח. 

 איתמר מנוחין ותמי נתיב מצהירים אמונים. 

 

84. אישור פרוטוקול קודם מיום 14 אפריל 2019 

 

 החלטה:

לאשר את פרוטוקול המליאה מיום 14 אפריל 2019 

 אושר ללא מתנגדים 

 

 



 

 

 

 

85. דיווח על התאגידים העירוניים 

 מצ"ב נספח א'. -מירי שריג הציגה דיווח על התאגידים העירוניים של המועצה האזורית

 

86. הצגת המבנה הארגוני של המועצה 

רינת זונשיין הציגה את עיקרי המבנה הארגוני המתוכנן לאגפי המועצה, בפריסה לשנים הקרובות ומתוך ראייה ארוכת טווח. 

אנו עובדים על . התכניות להמשךאת מרכזיים ותכניות בפוקוס המכוונים את העשייה בשותף ואסטרטגיים ים למועצה מיקוד

 המתוכננות במועצה. לציבור וניתן יהיה לראות את כלל הפעילויות ותפתוח יהיותכניות עבודה מקושרות תקציב לכלל המועצה ש

 

87. אשכולות מועצתיים- מבנה ארגוני: 

דליה אייל הציגה את המבנה הארגוני והיעדים העיקריים של אשכולות המועצה לשנים הקרובות. האשכולות הללו מהווים פיילוט 

למתן שירותים ליישובי הקצה במועצה, במימון החטיבה להתיישבות. בעוד כשנה, לאחר תום הפיילוט, הנושא יבוא שוב לדיון 

במליאה לצורך קבלת החלטות להמשך, על בסיס התוצאות מהשטח לאחר שנת פעילות מלאה. 

 

88. אישור שכר בכירים למנהל האשכול: 

משרת מנהל אשכול מתוקצבת על ידי החטיבה להתיישבות. המליאה נדרשת לאשר העסקת עובדים בהסכם אישי, השכר הינו למנהל 

מחלקה, 30-40% ממשרת מנכ"ל. 

 

 החלטה:

 שכר בכירים למנהל האשכול הצפונילאשר 

נמנע: 2 נגד: 0 בעד: 27 

 מאושר 

89. תב"רים: 

 .ב' מצ"ב נספח -שגיא וייץ מציג את רשימת התב"רים

 

 החלטה:

לאשר את התב"רים המפורטים בנספח ב' 

 אושר ללא מתנגדים 

 

                             

                                                      ______________                                                     _____________ 

   רינת זונשיין                  

       מנכ"ל 

        אייל בצר                        

                                            ראש המועצה 

 

 רשם: נועם כהן




